
െചണ്ടുമല�ി വാടാമല�ി െചടികള�െട പരിചരണം 

ഓണവിപണിെയ  ലക്ഷ�മാക്കി  കൃഷി  െചയ്യാവുന്ന 
പൂക്കളാണ്  െചണ്ടുമല�ി,  വാടാമല�ി,  േകാഴിവാലൻ  എന്നിവ.  
െചണ്ടുമല�ി പല നിറങ്ങളിൽ  ലഭ�മാണ്.  കടും ഓറഞ്ച്, നല� 
മഞ്ഞ, സ�ർണ നിറേത്താട് കൂടിയ മഞ്ഞ, െവള്ള  എന്നീ 
നിറങ്ങളിലുള്ള  െചണ്ടുമല�ി  ഇനങ്ങള�ണ്ട്.  ഡബിൾ ഓറഞ്ച് ,  
ഭഗവതി,  േറായൽ  ഓറഞ്ച്,  പുസനരംഗി  ൈഗന്ത,  അർക്ക   
അഗ്നി,  ഹവായ്  ഓറഞ്ച്,  ഭുവന,  മരിയ ,  രൂപ  
എന്നിവയ്ക്ക്  കടും  ഓറഞ്ച്  നിറമുള്ള  പൂക്കളാണ് .  പുസ  
ബസന്തി  ൈഗന്ത,  അർക്ക   ബംഗാറ ,  സക്കൂറ  - 31 ,  
ഡബിൾ  െയേല�ാ   എന്നിവയ്ക്ക്  മഞ്ഞ  നിറത്തിലുള്ള  
പൂക്കളാണ്.  വാനില   ഐസ്,  ആ്രഫിക്കൻ  ഐവറി,  ്രഫഞ്ച്  
വാനില  ൈഹ്രബിഡ്,  എഫ് 2  ൈവറ്റ്  എന്നിവ  െവള�ത്ത  
പൂക്കള�ണ്ടാവുന്ന  ഇനങ്ങളാണ്.  വിപണിയിൽ  ഓറഞ്ച്,  
മഞ്ഞ,  െവള്ള  എന്നിവയുെട  ആവശ�കത  േനാക്കി  ഇനങ്ങൾ  
െതരെഞ്ഞടുക്കാം.   

    െചണ്ടുമല�ി,  വാടാമല�ി,  േകാഴിവാലൻ,  എന്നീ  
പൂക്കള�െട  വിത്തുകൾ  േ്രപാേ്രടയിൽ  ചകിരി  േചാർ   
കേമ്പാസ്റ്റ�ം   െപർൈലറ്റ�ം   3 :1  എന്ന  അനുപാതത്തിൽ  
േചർത്ത്  കലർത്തിയ  മി്രശിതത്തിലാണ്  പാേകണ്ടത്.  
ചകിരിേച്ചാർ  കേമ്പാസ്റ്റ്  കഴുകിെയടുക്കുന്നതു   നല�താണ്.  ഒരു     
െസന്റിേലക്ക്   2 -3   ്രഗാം   വിത്ത്  േവണ്ടിവരും.  
േ്രപാേ്രടയിെല  ഓേരാ  അറകളിലും  രേണ്ടാ  മൂേന്നാ  
വിത്തുകൾ  വീതം  ഇടുക.  എല�ാ  ൈതകള�ം  
മുളയ്ക്കുകയാെണങ്കിൽ, മുളച്ച്   അഞ്ചു  ദിവസം  
കഴിയുേമ്പാൾ,  ഒരു  അറയിൽ  ഒരു  ൈത   മാ്രതം  നിർത്തി   
ബാക്കിയുള്ളവ  േവെറാരു  േ്രപാേ്രടയിേലക്ക്   പറിച്ച� നടുക.    
വിത്ത്  മുളച്ച്   പത്തു ദിവസമാകുേമ്പാൾ  30 :10 :10   എന്ന  
രാസവളം  ഒരു ലിറ്റർ  െവള്ളത്തിൽ  500  മി.്രഗാം  എന്ന 
േതാതിൽ  കലക്കി  ഒഴിച്ച് െകാടുക്കണം.  ഒരാഴ്ച  കൂടി  
കഴിയുേമ്പാൾ  വളത്തിന്െറ  േതാത്  ൈതകൾക്ക് ,     30 :10 



:10   എന്ന രാസവളം  ഒരു  ലിറ്റർ  െവള്ളത്തിൽ  ഒരു  ്രഗാം  
(1 gm )  എന്ന  േതാതിൽ  കലക്കി  ഒഴിച്ച�െകാടുക്കുക.  
വീണ്ടും  ഒരാഴ്ച്ച   കഴിയുേമ്പാൾ   വളത്തിന്െറ   േതാത്,  
ഒരു  ലിറ്റർ  െവള്ളത്തിൽ  2  ്രഗാം   ആക്കി  കൂട്ടി  
ഒഴിച്ച�െകാടുക്കുക.  െചണ്ടുമല�ി,  േകാഴിവാലൻ എന്നീ  
െചടികൾ  വിത്തിട്ട്   മുപ്പത്   ദിവസമാകുേമ്പാൾ  ൈതകൾ  
പറിച്ച�നടാൻ   തയ്യാറാകുന്നു.  അേതസമയം  വാടാമല�ി   
പറിച്ച�  നടാൻ   ചുരുങ്ങിയത്  നാൽപതു  ദിവസെമങ്കിലും  
േവണ്ടി വരും.   

െചണ്ടുമല�ി ,  വാടാമല�ി,  എന്നിവയുെട  ൈതകൾ  
നടുന്നതിനായി   ഒരടി  വീതിയും  ഒരടി  താഴ്ചയും  ഉള്ള  
ചാലുകൾ  എടുക്കുക.  ഒരു  െസന്റിന്  2 -3  കി.്രഗാം   
കുമ്മായം  േചർത്ത്  െകാടുക്കുക.  െസന്െറാന്നിന്  80 കി.്രഗാം 
ചാണകെപ്പാടി  അെല�ങ്കിൽ  40  കി്രഗാം   േകാഴിക്കാഷ്ഠം   
ചാലുകളിൽ  േചർത്ത്  ഇളക്കുക.  ചാലിൽ  ഒന്നര  അടി 
അകലത്തിൽ   ൈതകൾ  നടുക.  നടുേമ്പാൾ  ഓേരാ  
ൈതയ്ക്കും   5   ്രഗാം   വീതം  ൈ്രടേക്കാെഡർമ   േചർത്ത്  
െകാടുക്കുന്നത്  േരാഗ  ്രപതിേരാധ  േശഷി  നൽകുന്നു.  നട്ട്   
രണ്ടാഴ്ച്ച   കഴിയുേമ്പാൾ  തലപ്പ്  ഒരു  െസന്റിമീറ്റർ   
നീളത്തിൽ  നുള്ളി കളയുക.  സ�ൂേഡാേമാണാസ്  10  ്രഗാം  
ഒരു  ലിറ്റർ   െവള്ളത്തിൽ  കലർത്തി,  െതളിെയടുത്ത്  
െചടികൾക്ക്  തളിച്ച�   െകാടുക്കുക.  അടിവളമായി 
െസന്െറാന്നിന്  1 .2  കി.്രഗാം   ഫാക്റ്റം  േഫാസും 400  ്രഗാം  
യൂറിയയും 200  ്രഗാം   െപാട്ടാഷും  െകാടുക്കുക .  നട്ട്  ഒരു 
മാസം കഴിയുേമ്പാൾ  ഒരു  െസന്റിേലക്ക്   1 കി.്രഗാം   
യൂറിയയും   200   ്രഗാം   െപാട്ടാഷും  കലർത്തി  എല�ാ  
െചടികൾക്കും  ഒരു  േപാെലയിട്ട്   മണ്ണ്  കയറ്റി  െകാടുക്കുക. 

പൂെമാട്ട�കൾ  വന്ന്   തുടങ്ങുേമ്പാൾ  െചടികൾക്ക്   
സമീപം  കുറ്റിയടിച്ച്   െകട്ടി െകാടുക്കണം.  പൂെമാട്ട്  തിന്നുന്ന  
പുഴുക്കള�െണ്ടങ്കിൽ  20  ്രഗാം   ബ�ുേവറിയ  ബാസിയാന   
എന്ന  മി്രത   കുമിൾ  ഒരു  ലിറ്റർ  െവള്ളത്തിൽ  കലർത്തി ,  



അഞ്ച്  മില�ി ലിറ്റർ  േസാപ്പ്  ലായനി  കൂടി  േചർത്ത്  തളിച്ച്   
െകാടുക്കുക.  പുഴു  ശല�ം  വളെര  കൂടുതലാെണങ്കിൽ  
െകാറാെജൻ   എന്ന   കീടനാശിനി  ഒരു  മില�ി  ലിറ്റർ   10   
ലിറ്റർ  െവള്ളത്തിൽ  എന്ന  േതാതിെലടുത്ത്   പശ   േചർത്ത്   
(1/2 മില�ി  ലിറ്റർ  േ്രകാപ് വിറ്റ്/ അ്രഗിൈവറ്റ്   ഒരു  ലിറ്റർ  
െവള്ളത്തിൽ)   തളിച്ച്  െകാടുക്കുക.  വാടാമല�ി  െചടികളിൽ  
പൂെമാട്ട�കൾ  തിന്നുന്ന  പൂക്കള�െട  ആ്രകമണം  കാണാറില� .   

പൂെമാട്ട�കള�െട  എണ്ണം  കുറവാെണങ്കിൽ  19 :19 :19   
എന്ന  വളം  5  ്രഗാം   ഒരു  ലിറ്റർ  െവള്ളത്തിൽ  കലർത്തി  
തളിച്ച്  െകാടുക്കുക.  കൃഷി  സ്ഥലത്ത്   െവള്ളം  െകട്ടി  
നിൽക്കാെത  ്രശദ്ധിക്കണം .  

 

േഡാ ്രശീലത  യു, െ്രപാഫസർ  ആൻഡ് െഹഡ്, ഡിപ്പാർട്െമൻറ് 
ഓഫ് േ�ാറിക്കൾച്ചർ ആൻഡ് ലാൻഡ്സ്േകപ്പ് ആർക്കിെടക്ചർ, 
േകാേളജ് ഓഫ് അ്രഗികൾച്ചർ, െവള്ളാനിക്കര    

േഡാ രശ്മി േപാൾ, അസിസ്റ്റൻഡ് െ്രപാഫസർ, ഡിപ്പാർട്െമൻറ് 
ഓഫ് േ�ാറിക്കൾച്ചർ ആൻഡ് ലാൻഡ്സ്േകപ്പ് ആർക്കിെടക്ചർ, 
േകാേളജ് ഓഫ് അ്രഗികൾച്ചർ, െവള്ളാനിക്കര    


